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DE PASTOR EN HET LEVENSVERHAAL

ln de vorige aÍlevering hebben we ge-
schreven over het levensverhaal. We
deden dat, omdat het levensverhaal een
steeds belangrijker plaats inneemt binnen
onze zorg. ln het levensverhaal "spreekt"

de bewoner zich als het ware uit: Wie ben
ik? Hoe sta ik in het leven? Wat is voor
mij belangrijk? Wat vraag ik jullie?
Zo zijn wij beter in staat om een zorg-ant-
woord te geven dat bij hem past.

Verschillend luisteren
Nu kan er vanuit verschillende kanten
naar het levensverhaal geluisterd worden.
De begeleiding, de Íamilie, de arts, de
psycholoog, de pastor. leder luistert op
zijn eigen manier. Zo zal de psycholoog
bijvoorbeeld vooral naar het levensverhaal
luisteren om beter te kunnen beoordelen
wat er aan de hand is, zodat er betere
begeleidings - of behandelingsadviezen
gegeven kunnen worden. Hij zal bijvoor-

beeld vooral kijken naar wat er in het
leven van de bewoner is weggevallen, wat
hem zin aan zijn leven gaf. Dat is vaak
het geval als we merken dat een bewoner
"niet lekker in zijn vel zit" en dat kan laten
merken door bijvoorbeeld gedragsproble-
men. Hoe betrokken ook, de psycholoog
zal niet anders naar een bewoner kunnen
kijken dan "een object met een probleem"
waarvoor een oplossing gezocht moet
worden. Dié manier van kijken hangt met
zijn vak samen.

Luisteren vanuit ontmoeting
Ook de pasior luistert naar het levensver-
haal. Hij doet dat echter op een andere
manier en om een andere reden. Hij
houdt zich niet zo zeer bezig met het feit,
dat het gedrag misschien afwijkend is en
veranderd zou moeten worden. Hij is
vooral geïnteresseerd in déze mens met
zïjn verhaal, die hij wil ontmoeten. Hij wil
hem ontmoeten als iemand, die vreugde
en verdriet beleeÍt. Als een mens die op
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zoek is naar waardering, naar een plek
tussen anderen. Hij wil hem ontmoeten
als een mens die ook zijn dromen heeft
over de toekomst oÍ misschien wel leeÍt
met de teleurstellingen van het verleden.
Voor de pastor is deze mens zoals geen
ander: uniek. lemand die probeert te
overleven, die met verwachtingen in het
leven staat, die hoopt op wat levensgeluk.
De pastor probeert hem te beleven, zoals
andere mensen zichzelÍ beleven.

De ontmoeting van de pastor is waarde-
vrij, niet voorzien van etiketten oÍ com-
mentaar Die ontmoeting is er vooral van-
uit de overtuiging dat we met elkaar
verbonden zijn als mens. En we voelen
ons verbonden als we ons verstaan en
begrepen voelen. Dan pas weten we ons
geaccepteerd.
Maar het is niet allemaal rozegeur en ma-
neschijn. Ook de pastor treÍt in zijn ont-
moeting schaduwkanten van het leven
aan. Alweer datzelÍde verhaal, alweer die-
zelfde handelingen, die woede-uitval, die
gilbui of opstandigheid. Voor de pastor
zijn dat uitingen van een gevoel verloren
te lopen, van angst, van alleen zijn, van
onvervulde wensen. Ook dàt hoort bij
mens zijn.

Een eigen taal
De pastor luistert niet alleen naar het le-
vensverhaal. Hij is bij uitstek de vertolker
ervan. Hij beschikt daarvoor over een
eigen taal. lmmers de pastor heeft kennis
van de "Grote Verhalen", die mensen el-
kaar door de eeuwen heen verteld heb-
ben over "de grote dingen van het leven":
lieÍde, dood, lijden, schuld, hoop, God. ln
het levensverhaal van onze bewoner ont-
dekt de pastor dié grote thema's, die alle
mensen van alle tijden bezig houden.
Hij luistert er naar zonder ongeduld of bij-

bedoelingen. Hij is ervoor toegerust met

een antenne voor signalen, die een ander
misschien zijn ontgaan omdat ze "tussen

de regels door klinken". De pastor spreekt
de taal van beelden en symbolen en in
die taal probeert de pastor te verwoorden
waar zo moeilijk woorden voor te vinden
zijn.

Behoeden van de mens
Zo zal de pastor de andere zorgverleners
weer terugvoeren naar waar het uiteinde-
lijk allemaal om te doen is: nl. dat déze
mens ontmoet kan worden als een mens-
met-een-verhaal.
De hele gezondheidszorg raakt steeds
meer verdeeld in specialisaties. Ver-
standelijke en zakelijke overwegingen
maken steeds meer de dienst uit. Ook de
zwakzinnigenzorg ontkomt daaraan niet.
Dat heeft het gevaar in zich, dat we in de
zorg vervreemd dreigen te raken van ons
"object van zorg". We dreigen te vergeten
dat achter dat "object" een mens schuil
gaat met een verhaal. Een mens die wij
niet alleen technisch-zorgend kunnen hel-
pen, maar die wij evenzeer kunnen hel-
pen door te laten merken dat wij hem ver-
staan als mens.
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Door het levensverhaal te vertolken helpt
de pastor zorgverlener én verstandelijk
gehandicapte om de vervreemding van
elkaar op te heffen.

Samengevat
cok de verstandelijk gehandicaote is een
mens met een verhaal. Een verhaai dat
we alieen verstaan als we henr ontmoe-
ien, zijn verhaal mee-beleven. De pastor
is iemand die hem belangenvrij tegemoet
kan treden. Bovendien beschikt hij over
een taai cm het levensverhaal te ver-
tolken en te vertalen naar andere zorgver-
ieners Daarmee draagt hij wezenlijk bij

tot de zorgvraag: Hoe komt deze mens

het beste tot zijn recht en hoe kunnen wij
hem daarbij helpen.
Een volgende keer willen we stil staan bij

de motieven van de pastor om zoveel
waarde te hechïen aan het levensverhaal.

(Bovenstaand artikel werd geschreven op
basis van een bijdrage van Jan Gielen,
klinisch psycholaog van Eckartdal aan heï
thema-nummer van "Voorzet" over
"Levensverhalen". getiteld: Het "Pastcrale"

i n de zwakzi nn ig en zorg. )

Werner van de Wouw
pastor

m.m.v. Boerenkapei De Klungels
kerstviering voor Bongerd. Omloop. buitenhuizen en

Kleine Brink 6 t.m 9

m.m.v. Bewonerskoor en Drumband
kerstvrering voor Grote Brink. Sterrebos, Kleine
Brink 4 en 5. 10 tim 13

m.m.v. Bewonerskoor en Drumband
gelegenheid tot bilwonen kerstviering in Thomaskerk
Nieuwjaarsviering m.m.v. Bewonerskoor
daarna Nieuwjaarsreceptie
Driekoningenviering m.m.v. Feeling Free
m.m.v, Jongerenkoor Netersel
m.m.v. Gemengd koor Paulusparochie Woensel
m.m.v. Jongerenkoor Combo uit Veldhoven

om 19.00 uur
om 14.00 uur

om 15.30 uur

om 10.30 uur
om 10.30 uur

om 19.00 uur
om 19.00 uur
om 19.00 uur
om 19.00 uur

Liturg ievieri ngen december/jan uari
14 december
24 december

25 december
1 januari

4lanuari
1 1 januari
18 januari
25 januari

Alle vieringen zijn vrij toegankelijk voor iedereen.
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